
Wybrane przykłady zrealizowanych projektów z programu INTERREG  
na trasie VII Turystycznego Rajdu Niepodległości – 20 km

Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska. Partnerzy: gmina Głuchołazy, 
Společnost Vincenze Priessnitze z Jesenika.

4 Rok 2013 – projekt „Spacery 
po miastach uzdrowiskowych 
– Jesenik i Głuchołazy”. Pro-

jekt zakładał wytyczenie i oznakowa-
nie specjalnego miejskiego szlaku 
turystycznego Głuchołaz, odpowia-
dającego tematycznie podobnej tra-
sie miejskiej w Jeseniku. Przy najcie-
kawszych miejscach zostały ustawione 
tablice informacyjne, specjalnie w tym celu opracowane, a najcenniejsze 
obiekty architektury oznakowano odpowiednimi tabliczkami. Ponadto  
przeprowadzono drobne prace infrastrukturalne na trasie szlaku. Program 
Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska. Partnerzy: gmina 
Głuchołazy, miasto Jeseník.

5
Rok 2014 – projekt „Dziedzic-
two Wincentego Priessnitza 
na pograniczu polsko- 

-czeskim II”. Projekt zakładał przebu-
dowę Placu i fontanny z Amorkiem –  
centrum dawnego uzdrowiska. Po 

stronie czeskiej objął przebudowę 
placu przed sanatorium „Priessnitz”. 
Program Operacyjny Współpracy 
Transgranicznej Czechy – Polska. 
Partnerzy: gmina Głuchołazy, Společ- 
nost Vincenze Priessnitze z Jesenika.

6 Rok 2014 – projekt „Dziedzictwo 
księstwa nyskiego i wspólna 

historia w Jeseniku i Głuchołazach”.  
W Głuchołazach odnowiono relikty 
średniowiecznych obwarowań – Wieży  
Bramy Górnej i fragmentu muru 
miejskiego, nadając im nowe funk-
cje. Poddany renowacji mur miejski  
został wyeksponowany, a plac dzie-

1
Rok 2000 – projekt „Centrum 
Informacji Turystycznej Miast 
Przygranicznych Głuchołazy - 

Zlaté Hory”. Utworzono biuro infor-
macji turystycznej w Głuchołazach  
i doposażono biuro informacji  
w Zlatých Horach. Wydano 1000 szt. 
folderu promocyjnego. Program 
PHARE CREDO. Partnerzy: gmina 
Głuchołazy, miasto Zlaté Hory.

2 Rok 2006 – projekt „Odbudowa 
historycznego, transgranicz-

nego ciągu pieszego Głuchołazy – 
Mikulovice”. Projekt dotyczył odbu-
dowy spacerowego ciągu pieszego 
prowadzącego z dawnej dzielnicy 
zdrojowej Głuchołaz do przejścia 
granicznego Głuchołazy – Mikulovice. 

W ramach zadania odbudowano znisz-
czoną przez powódź 1997 promenadę 
spacerową, biegnącą wzdłuż rzeki Białej 
Głuchołaskiej oraz wyznakowano szlak 
turystyczny w kierunku Mikulovic. Pro-
gram INTERREG IIIA. Partnerzy: gmina 
Głuchołazy, gmina Mikulovice.

3 Lata 2009-2010 – projekt 
„Dziedzictwo Wincentego 

Priessnitza na pograniczu polsko-
-czeskim”. Projekt zakładał odbudo-
wę zabytkowego parku zdrojowego 
w Głuchołazach oraz powstanie Bal-
neoparku na terenie Parku Zdrojo-
wego w Jeseníku. Program Operacyjny  

dzińca dawnego wójtostwa po prze-
budowie stał się miejscem licznych 
imprez kulturalnych. W Jeseniku wy-
remontowany został „Dom Kata”,  
w którego pomieszczeniach uloko-
wano Informację Turystyczną oraz 
ekspozycje dotyczące historii regio-
nu. Program Operacyjny Współpracy 
Transgranicznej Czechy – Polska. 

Partnerzy: gmina Głuchołazy, miasto Jeseník.

7 Rok 2018 – projekt „750 lat 
wspólnej historii i współpracy”. 
Głównym założeniem pro-

jektu było odrestaurowanie zabyt-
ków, na terenie 
czesko-polskiego 
pogranicza oraz 
zwiększenie ich 
promocji. W Głu- 
chołazach odnowiono m.in. Mostek Huśtany, w Jeseniku 
odnowiono zabytkową rzeźbę św. Jana Nepomucena, którą 
ustawiono na jesenickim rynku. Program INTERREG VA. 
Partnerzy: gmina Głuchołazy, miasto Jeseník. 

8 Rok 2018 – projekt „Zwiększenie 
transgranicznej dostępności 
Pisečna – Nysa”. Przedmiotem 

realizacji projektu była rekonstrukcja 
odcinka drogi nr II/455 od wsi Pí-
sečná do wsi Supíkovice, nawiązują-
ca do wyremontowanego już odcin-
ka drogi II/455, prowadzącego od 
Supíkovic do granicy państwa po stronie czeskiej oraz drogi z Nysy przez  
Białą Nyską, Koperniki i Kijów do Sławniowic. Realizacja projektu w sposób 
znaczący podniosła jakość najkrótszego połączenia drogowego pomiędzy 
dwoma ośrodkami regionalnymi – Nysą i Jesenikiem. Program INTERREG VA. 
Partnerzy: Powiat Nyski, Kraj Ołomuniecki.

9
Rok 2012 – projekt „Obnovení 
kulturní památky věnované 
Poláky“. Projekt zakładał ge-

neralny remont znajdującego się  
w jesenickim Parku Zdrojowym Pol-
skiego Pomnika z 1890 r., wpisanego 
do rejestru zabytków w 1958 r.  
Program Mikroprojektów w ramach 
Euroregionu Pradziad w ramach  
Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Polska – Czechy.  
Beneficjent: Společnost Vincenze Priessnitze z Jesenika.
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Informacje zawarte na mapie są prawnie chronione. Żadna jej część 
nie może być w jakikolwiek sposób powielana ani wykorzystana do 
innej publikacji bez zgody Studia PLAN.

Studio PLAN Anna Dębska
www.plan.pl

Tym razem trasa Rajdu prowadzi wzdłuż zrealizowanych polsko-czeskich projektów Programu Interreg. Startujemy tradycyjnie spod Pomni-
ka Bojowników Walk o Niepodległość przy al. Jana Pawła II. Tutaj o godz. 8.00 uczestnicy Rajdu uroczyście złożą kwiaty. Następnie idziemy 
do Placu przy Amorku, gdzie wchodzimy na zielony szlak dojściowy, którym idziemy do Mostu Kratowego przy ul. Andersa. Za mostem 
wchodzimy na nowo wybudowaną ścieżkę rowerową, która dochodzimy do granicy. Tutaj, z zachowaniem ostrożności, przechodzimy przez 

tory kolejowe i wchodzimy na terytorium Czech. Asfaltową alejką dochodzimy do trasy pieszo-rowerowej nr 4 (Moravská stezka), którą idziemy aż do 
Pisečnej. W Pisečnej, mijając dworzec kolejowy, dochodzimy do niebieskiego szlaku turystycznego, na którym skręcamy w prawo. Niebieskim szlakiem 
dochodzimy do jaskiń „Na Špičáku” i dalej po 1,7 km, skręcamy w lewo na nieoznakowaną ścieżkę. Idziemy skrajem pola, w jego narożu skręcamy  
w prawo w również nieoznakowaną ścieżkę, którą dochodzimy do „Ranč Orel”. (W  bufecie „Na ranči” bedzie przygotowany posiłek. Na Ranczu wcho-
dzimy na, oznakowaną żółto-czerwono-żółto, trasę rowerową nr 6278, którą dochodzimy już do celu czyli uzdrowiska Jeseník Lázně. Tutaj o godz. 
14.45 spotykamy się pod głównym wejściem do sanatorium „Pressnitz” i wspólnie udajemy się pod Polski Pomnik. 

Gmina Głuchołazy

Trasa VII Rajdu Niepodległości Głuchołazy – Jesenik 
w ramach projektu PT Interreg V-A RCz-PL

Przykładowe zrealizowane projekty programu Interreg1


